
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

 

โรงเรียนบ)านเพ้ียฟานโนนตุ0น 

 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก<น เขต 1 

                         กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 

ตามท่ีได)มีคำส่ังหัวหน)าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ คำส่ังท่ี 10/2559 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2559 

เร่ืองการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคำส่ังท่ี11/2559 ลงวันท่ี 21 

มีนาคม 2559 เร่ืองการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคซ่ึงกำหนดให) มีคณะกรรมการ 

ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และให)ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ตามกฎหมายว9าด)วยระเบียบข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ัง ให)โอน อำนาจหน)าท่ีของ อ.ก.ค. 

ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายว9าด)วยระเบียบข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเปYนอำนาจ 

หน)าท่ีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดซ่ึงต9อมาได)มีคำส่ังหัวหน)าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ คาส่ังท่ี 

19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุง 

องค\ประกอบและอำนาจหน)าท่ีของคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน 

ภูมิภาคและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือให)การดำเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ 

ข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปYนไปอย9างมีประสิทธิภาพ น้ัน โรงเรียนบ)านเพ้ียฟานโนนตุ9นจึงได) 

จัดทำรายงานผลการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบป̀งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต้ังแต9วันท่ี 

1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) โดยมีวัตถุประสงค\ เพ่ือสร)างความรู) ความเข)าใจเก่ียวกับกฎ ระเบียบ 

หลักเกณฑ\ วิธีการและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข)องกับการบริหารงานบุคคลของข)าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา และเปYนประโยชน\ต9อการปฏิบัติงานทุกภาคส9วนท่ีเก่ียวข)องท่ีถูกต)อง ชัดเจนและเปYนมาตรฐานเดียวกัน 

ต9อไป โดยหวังเปYนอย9างย่ิงว9ารายงานชุดน้ีจะเปYนประโยชน\แก9โรงเรียนบ)านเพ้ียฟานโนนตุ9นและบุคคลท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน, / พันธกิจ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน 

      ผู9อำนวยการโรงเรียน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ประถมศึกษาเขต 1 

  บริหารงานวิชาการ    บริหารงานบุคคล บริหารงานงบประมาณ    บริหารงานทั่วไป 

  นางสาวพัชรินทร- งอยกุดจิก 

          ครูชำนาญการ 

นายเอกมล มาณะศลิป?                            

ครูผูAชBวย 

นางสาวภัทลดา ทัดทานครู 
ครูธุรการ 

      นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน 
                ผูAอำนวยการโรงเรียน 

นางมณเทียร เพ็งสวBาง            

ครูชำนาญการพิเศษ 

       นางสาวพนิดา ลีปาน 
          ครูชำนาญการ 

     นางสาวพนิดา ลีปาน 
          ครูชำนาญการ 

นางสาวพัชรินทร- งอยกุดจิก 

          ครูชำนาญการ 

วBาท่ีรAอยตรีธนะวัฒน- สงวนศรี

ครู 

  วBาท่ีรAอยตรีธนะวัฒน- สงวนศรี 
ครู 

 
นางมณเทียร เพ็งสวBาง            

ครูชำนาญการพิเศษ 

นายเอกมล มาณะศลิป?                            

ครูผูAชBวย 

 
  นายสรรเสริญ สมพรมา 
          ครูอัตราจAาง 

นางสาวณัฏฐาพร ศิริโนนรัง 
ครูอัตราจAาง 

นางสาวภัทลดา ทัดทานครู 
ครูธุรการ 

นางสาวภัทลดา ทัดทานครู 
ครูธุรการ 

โครงสร&างการบริหารงานโรงเรียนบ&านเพ้ียฟานโนนตุ5น 



 

 

โครงสร9างการบริหารงานโรงเรียนบ9านเพี้ยฟานโนนตุQน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ข9อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

ช่ือและท่ีต้ัง 

โรงเรียนบ)านเพ้ียฟานโนนตุ9น ท่ีต้ัง หมู9ท่ี 13 บ)านเพ้ียฟาน ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง             

จังหวัดขอนแก9น  รหัสไปรษณีย\ 40000  พ้ืนท่ีท้ังหมด 12 ไร9  โทรศัพท\ 087 – 862 – 6542   

e – Mail: peaphannontoon@gmail.com     website: http://www.phiafan.ob.tc  

 โรงเรียนบ)านเพ้ียฟานโนนตุ9น อยู9กลุ9มเครือข9ายพัฒนาคุณภาพ ท่ี 1 สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก9น เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ประวัติสถานศึกษา 

ก9อต้ังเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2484 โดยอาศัยศาลาวัดราษฎร\สังขรณ\ มีนายอำนวย เปYนครูใหญ9 

เป~ดสอนระดับช้ันประถมศึกษาป̀ท่ี 1-4 

เม่ือ พ.ศ.2496 มีราษฎรอุทิศท่ีดินด)านทิศตะวันตกของหมู9บ)าน ประมาณ 3 ไร9เศษ จึงได)ปลุกสร)างอาคารเรียน 

1 หลัง โดยอาศัยวัสดุ และอุปกรณ\ 

ป̀ พ.ศ.2524 ได)ย)ายอาคารเรียนไปทางทิศตะวันออกของหมู9บ)าน ห9างจากหมู9บ)านประมาณ 700 

เมตร มีผู)บริจาคท่ีดินได)แก9 นายสำรอง - นางทองเพชร รังสีป�ญญา และนายทองดี-นางคูณ ทิพพอาจ จำนวน 

12 ไร9 เป~ดทำการสอนต้ังแต9ช้ันประถมศึกษาป̀ท่ี 1-6 โดยมีนักเรียนมาจากบ)านเพ้ียฟานและบ)านโนนตุ9นมา

เรียน 

ป̀ พ.ศ.2525 ได)รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวน 420,000 บาท สร)างอาคารเรียนแบบ ป.1ก. 

จำนวน 1 หลัง 3 ห)องเรียน และนายมา เสาร\สิงห\ บริจาคเสาร้ัวคอนกรีตจำนวน 200 ตัน 

ป̀ พ.ศ.2526 ได)เปล่ียนช่ือโรงเรียนเปYน “โรงเรียนบ)านเพ้ียฟานโนนตุ9น” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ข9อมูลการบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนบAานเพ้ียฟานโนนตุBน 

ปUงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ขAอมูลดAานอัตรากำลัง 

 อัตรากำลังขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขAอมูลบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง) 

1. ขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ลำดับ ตำแหนBง จำนวน รวม 

1 ผู)อำนวยการโรงเรียน 1 1 

2 ครูชำนาญการพิเศษ 1 1 

3 ครูชำนาญการ 2 2 

4 ครู 1 1 

5 ครูผู)ช9วย 1 1 

6 ครูอัตราจ)าง 2 2 

7 เจ)าหน)าท่ีธุรการ 1 1 

รวม 9 คน 

 

 

 

 



 

 

การพัฒนาบุคลากร 

ช่ือ-สกุล ว.ด.ป. เร่ือง สถานท่ี หน9วยงาน หลักฐาน 

1.นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน 14-15 

สิงหาคม 

2564 

อบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการ

เรียนรู)รูปแบบ

ออนไลน\ 

ออนไลน\ สำนักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 

2.นางมณเทียร  เพ็งสว9าง 14-15 

สิงหาคม 

2564 

อบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการ

เรียนรู)รูปแบบ

ออนไลน\ 

ออนไลน\ สำนักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 

3.นางสาวพนิดา   ลีปาน 14-15 

สิงหาคม 

2564 

อบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการ

เรียนรู)รูปแบบ

ออนไลน\ 

ออนไลน\ สำนักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 

4.นางสาวพัชรินทร\  งอยกุดจิก 14-15 

สิงหาคม 

2564 

อบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการ

เรียนรู)รูปแบบ

ออนไลน\ 

ออนไลน\ สำนักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 

5.ว9าท่ีร)อยตรีธนวัฒน\  สงวนศรี 14-15 

สิงหาคม 

2564 

อบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการ

เรียนรู)รูปแบบ

ออนไลน\ 

ออนไลน\ สำนักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 

6. นายเอกมล  มาณะศิลป� 14-15 

สิงหาคม 

2564 

อบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการ

เรียนรู)รูปแบบ

ออนไลน\ 

ออนไลน\ สำนักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 



 

 

7.นางมณเทียร  เพ็งสว9าง 24

สิงหาคม 

2564 

อบรมโครงการ

เสริมสร)างความรู)

และทักษะ

ภาษาไทยออนไลน\ 

ออนไลน\ มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราช

วิทยาลัย  

8.นางมณเทียร  เพ็งสว9าง 28 

สิงหาคม 

2564 

ผ9านการทดสอบ

ความรู)เก่ียวกับ

โครงสร)างและ

องค\ประกอบของ

โลกด)วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส\ 

ออนไลน\ ศูนย\

วิทยาศาสตร\

เพ่ือการศึกษา

พิษณุโลก 

 

9.นางมณเทียร  เพ็งสว9าง 27 

สิงหาคม 

2564 

ผ9านการทดสอบ

ออนไลน\แนว

ทางการประเมินให)

ข)าราชการครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาให)มีวิทย

ฐานะและเล่ือนวิทย

ฐานะตาม

หลักเกณฑ\ ว

9/2564  

ออนไลน\ สำนักงานเขต

พ้ืนท่ี

การศึกษา

มัธยมศึกษา

ชลบุรี-ระยอง 

 

 

10.นางมณเทียร  เพ็งสว9าง 29

สิงหาคม 

2564 

อบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการ

เรียนรู)รูปแบบ

ออนไลน\ 

ออนไลน\ สำนักงานเขต

พ้ืนท่ี

การศึกษา

มัธยมศึกษา

กรุงเทพมหาน

คร เขต 2 

 

11.นางมณเทียร  เพ็งสว9าง 7 

สิงหาคม 

2564 

อบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการ

เรียนรู)รูปแบบ

ออนไลน\ 

ออนไลน\ สำนักงานเขต

พ้ืนท่ี

การศึกษา

มัธยมศึกษา

ลำปาง – 

ลำพูน 

 



 

 

12.นางมณเทียร  เพ็งสว9าง 7 

กันยายน 

2564 

อบรมโครงการ

ประชุมวิชาการ

ระดับชาติด)าน

มนุษยศาสตร\และ

บูรณาการทาง

ภาษา คร้ังท่ี 3 

ออนไลน\ มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราช

วิทยาลัย  

13.นางมณเทียร  เพ็งสว9าง 28 

สิงหาคม 

2564 

ผ9านการทดสอบวัด

ความรู)เก่ียวกับ

ประวัติศาสตร\ 

ออนไลน\ โรงเรียน

เตรียม

อุดมศึกษา

พัฒนาการ  

รัชดา  
14.นางมณเทียร  เพ็งสว9าง 8  

พ.ย.

2564 

ผ9านการอบรม

พัฒนาหลักสูตรใน

สถานศึกษา ใน

สถานการณ\การ

แพร9ระบาดโรค 

 ( โควิด 19 ) 

ออนไลน\ สำนักงานเขต

พ้ืนท่ี 

การศึกษา

ประถมศึกษา

ขอนแก9น เขต 

1 

 

 


